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Resumo: O Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis é um regadio coletivo público, funcionando a fio de água através 
de uma rede em canal, com captação em linhas de água e valas de drenagem através de açudes e estações elevatórias. Com o 
objetivo de melhorar a gestão da água procedeu-se à monitorização, considerando: i) Abastecimento gravítico, com medições 
de afluências aos setores através de medidor ultrassónico e sondas de nível; ii) Abastecimento por estação elevatória, com 
medições de caudal e consumos de energia; iii) Avaliação da quantidade de água reutilizada para rega, para efeito do cálculo 
da eficiência; iv) Procura de água de rega nas parcelas, com base em observações meteorológicas, no mapeamento das culturas 
e na avaliação das técnicas de regadio praticadas. Os resultados evidenciaram uma boa eficiência de uso da água, apesar dos 
problemas de manutenção e conservação das infraestruturas. A participação ativa dos agricultores na gestão da água e a 
reutilização por bombagem permitem mitigar a escassez de água e melhorar a equidade de distribuição. A atividade de 
monitorização será integrada com sistema de informação para constituir um instrumento de apoio à decisão para melhoria 
das práticas operativas e de redução de desperdícios de água e energia. 
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